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Este painel tem por objetivo apresentar a pesquisa intitulada “A leveza e o peso, a alma 

e o corpo, a força e a fraqueza: relações de diálogo na compreensão de A insustentável 

leveza do ser”, que se encontra em estágio inicial. Essa pesquisa é bibliográfica e possui 

caráter qualitativo. O método utilizado é o interpretativo analítico-descritivo, que segue 

três etapas, a saber: descrição, análise e interpretação. O embasamento teórico tomado é 

o pensamento filosófico do Círculo de Bakhtin e, em especial, os conceitos de gênero, 

estética, diálogo e sujeito. O objetivo da pesquisa é analisar o discurso do romance A 

insustentável leveza do ser, de Milan Kundera, entendido como unidade viva da 

comunicação – uma réplica dialógica a textos anteriores, que, por sua vez, receberá 

outras réplicas, constituindo uma intensa relação dialógica com outros enunciados. A 

análise do romance é feita a partir de seis (6) palavras-chave que orientam seu enredo (a 

leveza, o peso, a alma, o corpo, a força e a fraqueza) em suas relações dialógicas 

internas e externas. O corpus é composto por 16 capítulos, que foram delimitados tendo 

em vista as suas relações com as palavras-chave, que são neles evidenciadas e 

relacionadas às existências das personagens principais. Com isso, é possível refletir 

acerca da arquitetônica do romance, esse gênero que reflete e refrata valores sociais 

devido à sua construção por meio da palavra, signo ideológico por excelência para 

Bakhtin e seu Círculo. A vida, no romance, possui uma leveza insustentável: um peso, 

já que ela não se repete. Dada a intrínseca relação existente entre a vida e a arte, é 

possível afirmar que a insustentável leveza do ser é inerente também às existências dos 

sujeitos reais. Conforme dito anteriormente, essa pesquisa encontra-se em estágio 

inicial. Logo, o que é apresentado aqui são apenas hipóteses. Partindo desse 

pressuposto, tem-se como hipótese que a insustentável leveza do ser vivida pelos 

sujeitos do romance funciona como uma réplica dialógica aos seus atos responsíveis. 

Afinal, o peso da vida onde não existe o Eterno Retorno é inerente aos atos responsáveis 

dos sujeitos: atos singulares, irrepetíveis e responsíveis. 

(Apoio: FAPESP – Processo nº 2013/01235-1 – Proposta pendente de aprovação na data 

do envio deste resumo) 

ÁREA DO TRABALHO: Análise do Discurso 

 

PALAVRAS-CHAVE: Círculo de Bakhtin, gênero, romance; diálogo; ideologia. 
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